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Resolutsiooni ettepanek
Punkt 44

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

44. kutsub liikmesriike üles 
suurendama oma kaitsekulutusi ja 
püüdlema eesmärgi poole kulutada 
kaitsele 2 % oma SKPst;

välja jäetud
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Resolutsiooni ettepanek
Punkt 45

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

45. nõuab, et kiiresti võetaks vastu ja 
asutataks Euroopa Kaitsefond, mis 
korraldaks ja kiirendaks ühiseid 
kokkulepitud kaitsevõime arendamise 
prioriteete õhus, maal, meredel ja 
kübervaldkondades ning tugevdaks sel 
viisil ELi suutlikkust tegutseda üleilmse 
osaleja ja rahvusvahelise turvalisuse 
toetaja ja pakkujana; kutsub liikmesriike, 
nõukogu ja komisjoni üles eraldama 
Euroopa Kaitsefondile piisavad rahalised 
vahendid ja keskenduma kõrge 
lisaväärtusega struktuuriprojektidele, 
hõlbustades sel viisil liikmesriikide 
vahelist tööstuskoostööd ja jõulise 
Euroopa kaitsesektori tehnoloogilise ja 
tööstusliku baasi (EDTIB) kõrgemale 
tasemele tõstmist, parandades tehnilist, 
tööstuslikku ja strateegilist suutlikkust, et 
tugevdada ELi võimet iseseisvalt luua ja 
käsutada sõjalisi võimeid ning säilitada 
Euroopa tehnoloogiline sõltumatus pikas 
perspektiivis; innustab kaitsevõimealgatusi, 
et hõlbustada väikeste ja keskmise 
suurusega ettevõtjate kaasamist;

45. nõuab, et kiiresti kiidetaks heaks ja 
viidaks ellu liikmesriikide vaheline 
tööstuskoostöö, kindlustataks Euroopa 
kaitsesektori tugevat tehnoloogilist ja 
tööstuslikku baasi (EDTIB) ning 
parandataks tehnilist, tööstuslikku ja 
strateegilist suutlikkust, et tugevdada ELi 
võimet iseseisvalt luua ja käsutada sõjalisi 
võimeid ning säilitada Euroopa 
tehnoloogiline sõltumatus pikas 
perspektiivis; innustab kaitsevõimealgatusi, 
et hõlbustada väikeste ja keskmise 
suurusega ettevõtjate kaasamist;
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Resolutsiooni ettepanek
Punkt 46

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

46. juhib tähelepanu kaitseuuringute 
ülitundlikule ja strateegilisele olemusele 
ning vajadusele reguleerida ELi-väliste 
kolmandate isikute kontrollitavate üksuste 
juurdepääsu Euroopa Kaitsefondist 
rahastatavatele projektidele, et see oleks 
kooskõlas ELi strateegilise sõltumatuse 
eesmärgiga; rõhutab, et kolmandate riikide 
osalemine Euroopa Kaitsefondis mõnel 
konkreetsel ja erandlikul sobival juhul, kui 
see annab teatavatele projektidele tõestatud 
tehnoloogilist ja operatiivset lisaväärtust, 
tuleks korraldada tõhusa vastastikkuse 
alusel, see ei tohiks nõrgendada ELi 
strateegilisi julgeolekuhuve, ei tohiks 
kahjustada Euroopa Kaitsefondi eesmärke 
ning peab rangelt jälgima vastavust 
nõuetele, mis on sätestatud ettepanekus 
võtta vastu Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määrus, millega luuakse 
Euroopa Kaitsefond (COM(2018)0476), 
näiteks seoses intellektuaalomandi 
säilitamisega ELis;

46. juhib tähelepanu kaitseuuringute 
ülitundlikule ja strateegilisele olemusele 
ning vajadusele reguleerida ELi-väliste 
kolmandate isikute kontrollitavate üksuste 
juurdepääsu projektidele; rõhutab, et 
kolmandate riikide osalemine mõnel 
konkreetsel ja erandlikul sobival juhul, kui 
see annab teatavatele projektidele tõestatud 
tehnoloogilist ja operatiivset lisaväärtust, 
tuleks korraldada tõhusa vastastikkuse 
alusel, see ei tohiks nõrgendada ELi 
strateegilisi julgeolekuhuve, ei tohiks 
kahjustada eesmärke ning seda peab 
rangelt jälgima;
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Resolutsiooni ettepanek
Punkt 62

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

62. rõhutab sõjaväelise liikuvuse 
olulisust; peab vajalikuks edasi liikuda ja 
hõlbustada täielikku sõjaväelist liikuvust 
kogu Euroopas ning nõuab seetõttu 
menetluste lihtsustamist ja ühtlustamist, et 
võimaldada liikmesriikidel kiiremini 
tegutseda, kuna sõjaväeline liikuvus on 
kasulik tsiviilkriiside ohjamisel; rõhutab 
sõjaväelise liikuvuse projektide jaoks 
sobiva eelarve eraldamise tähtsust; 
tunnustab asjaolu, et sõjaväelise liikuvuse 
projekt on PESCO osa; rõhutab vajadust 
luua Euroopa mehhanismid, mille eesmärk 
on hõlbustada sõjaliste logistiliste võimete 
piiriülest kasutamist selliste 
hädaolukordade lahendamiseks, et 
võimaldada suuremat koordineeritust, 
koostoimet, solidaarsust ja tuge; nõuab, et 
samasugust abi ja solidaarsust pandeemiate 
ja sarnaste kriiside ajal saaks laiendada 
muu hulgas ka ELi vahetus naabruses 
asuvatele partnerriikidele; rõhutab vajadust 
suurendada ELi keemilist, bioloogilist, 
radioloogilist ja tuumavalmisolekut ning 
vajalikku võimekust; rõhutab, et on vaja 
tõhustada elutähtsate ja oluliste taristute 
seiret ja kaitset, eriti veealuste kiudoptiliste 
internetikaablite puhul;

62. rõhutab sõjaväelise liikuvuse 
olulisust; peab vajalikuks edasi liikuda ja 
hõlbustada täielikku sõjaväelist liikuvust 
kogu Euroopas ning nõuab seetõttu 
menetluste lihtsustamist ja ühtlustamist, et 
võimaldada liikmesriikidel kiiremini 
tegutseda, kuna sõjaväeline liikuvus on 
kasulik tsiviilkriiside ohjamisel; tunnustab 
asjaolu, et sõjaväelise liikuvuse projekt on 
PESCO osa; rõhutab vajadust luua Euroopa 
mehhanismid, mille eesmärk on hõlbustada 
sõjaliste logistiliste võimete piiriülest 
kasutamist selliste hädaolukordade 
lahendamiseks, et võimaldada suuremat 
koordineeritust, koostoimet, solidaarsust ja 
tuge; nõuab, et samasugust abi ja 
solidaarsust pandeemiate ja sarnaste 
kriiside ajal saaks laiendada muu hulgas ka 
ELi vahetus naabruses asuvatele 
partnerriikidele; rõhutab vajadust 
suurendada ELi keemilist, bioloogilist, 
radioloogilist ja tuumavalmisolekut ning 
vajalikku võimekust; rõhutab, et on vaja 
tõhustada elutähtsate ja oluliste taristute 
seiret ja kaitset, eriti veealuste kiudoptiliste 
internetikaablite puhul;
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Resolutsiooni ettepanek
Punkt 64

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

64. on seisukohal, et Euroopa 
kodanike tõhusa ühise kaitse tagamiseks 
on oluline kaitsta kõiki Euroopa Liidu 
nõrku kohti; võtab murelikult teadmiseks 
Krimmi poolsaare suureneva 
militariseerimise ja Venemaa 
Föderatsiooni katsed destabiliseerida 
Musta mere piirkonda, kusjuures selle 
olukorra tõttu on 2014. aastal Walesis 
toimunud NATO tippkohtumisel 
tunnistatud alliansi idakülje haavatavust; 
nõuab, et EL tunnistaks liidu idapoolsete 
liikmesriikide haavatavust Euroopa kaitse 
tugevdamise vajadust tõendava asjaoluna 
ning töötaks koos NATOga välja 
tervikliku strateegia idapiiride 
kindlustamiseks ja kaitsmiseks;

välja jäetud
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Resolutsiooni ettepanek
Punkt 72

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

72. väljendab kahetsust, et Euroopa 
Ülemkogu praeguste julgeoleku- ja 
kaitsevõimealgatuste mitmeaastane 
finantsraamistik ei ole piisavalt põhjalik; 
nõuab tungivalt, et nõukogu taastaks 
mahuka eelarve Euroopa Kaitsefondi 
jaoks (nii uurimistegevuse kui ka mitte-
uurimistegevuse tarbeks), mille eesmärk 
on tugevdada koostöömeetmeid ja 
piiriülest koostööd kogu liidus, ja sõjalise 
liikuvuse jaoks, et aidata liikmesriikidel 
seoses võimaliku tulevase konfliktiga 
kiiremini ja tõhusamalt tegutseda, 
sealhulgas kahesuguse kasutusega 
transporditaristu rahastamine ning 
diplomaatilise kontrolli ja tollieeskirjade 
lihtsustamine, komisjoni algselt välja 
pakutud ja parlamendi esimesel lugemisel 
vastu võetud tasemel; nõuab, et EL 
ehitaks välja oma ballistiliste rakettide 
tõrjesüsteemi ning integreeritud ja kihilise 
strateegilise õhutõrjesüsteemi, mis on 
loodud ka ülehelikiirusega rakettide 
tõrjumiseks; tuletab meelde, et Euroopa 
kodanikud on selgelt ja järjekindlalt 
nõudnud, et liit asuks tagama kestlikku 
stabiilsust ja julgeolekut, mida on 
võimalik saavutada ainult vajalike 
rahaliste vahendite ja põhjaliku 
mitmeaastase finantsraamistiku abil 
välistegevuse ja kaitse valdkonnas; kutsub 
nõukogu üles rakendama parlamendi 

välja jäetud
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seisukohta tulevase Euroopa Kaitsefondi 
määruse artikli 5 suhtes; rõhutab vajadust 
Euroopa Kaitsefond viivitamata 
vormistada; rõhutab, kui oluline on 
säilitada Euroopa Parlamendi seisukoht 
Euroopa Kaitsefondi kulude osas;
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Resolutsiooni ettepanek
Punkt 73

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

73. hoiatab olukorra eest, kus 
mitmeaastane finantsraamistik ei ole 
Euroopa kaitsealgatuste rahastamiseks 
piisavalt kaugeleulatuv, kuna COVID-
19 kriisi tagajärjel võidakse riikide kaitse-
eelarvet märkimisväärselt ja 
kooskõlastamata kärpida; rõhutab, et 
liikmesriigid peavad eraldama vajalikud 
rahalised vahendid riiklikul tasandil, et liit 
suudaks tegutseda ülemaailmse rahu 
tagajana; nõustub sellega seoses Euroopa 
Kontrollikoja hinnanguga, et ELi 
liikmesriikidel ei ole kaugeltki selliseid 
sõjalisi võimeid, mida nad vajavad ELi 
sõjaliste eesmärkide tasemele vastamiseks;

73. rõhutab, et liikmesriigid peavad 
eraldama vajalikud rahalised vahendid 
riiklikul tasandil, et liit suudaks tegutseda 
ülemaailmse rahu tagajana; nõustub sellega 
seoses Euroopa Kontrollikoja hinnanguga, 
et ELi liikmesriikidel ei ole kaugeltki 
selliseid sõjalisi võimeid, mida nad vajavad 
ELi sõjaliste eesmärkide tasemele 
vastamiseks;
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Resolutsiooni ettepanek
Punkt 87

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

87. palub komisjoni asepresidendil ning 
liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika 
kõrgel esindajal esitada ettepanek 
massihävitusrelvade leviku tõkestamise ja 
relvastuskontrolli alaste eriteadmiste 
suurendamiseks ELis ja tagada, et EL 
võtaks endale globaalse reeglitepõhise 
massihävitusrelvade leviku tõkestamise ja 
relvastuskontrolli ning desarmeerimise 
struktuuri loomisel veenva ja 
konstruktiivse rolli; väljendab sellega 
seoses rahulolu uue desarmeerimise ja 
massihävitusrelvade leviku tõkestamise 
erisaadiku määramise üle; mõistab, et 
relvakontrolli valdkonnas on kiiresti vaja 
sõlmida uusi rahvusvahelisi kokkuleppeid; 
märgib, et tuumaheidutusega seoses võib 
ülehelikiirusega rakettide väljatöötamine 
õõnestada „vastastikuse kindla 
hävitamise“ põhimõtteid, ning nõuab 
seetõttu ülemaailmse 
relvastuskontrollilepingu sõlmimist 
ülehelikiirusega relvasüsteemide 
kasutamise, ulatuse, kiiruse, doktriini, 
tuumalaengu kontrollimise ja 
rannajoonte lähedale paigutamise kohta;

87. palub komisjoni asepresidendil ning 
liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika 
kõrgel esindajal esitada ettepanek 
massihävitusrelvade leviku tõkestamise ja 
relvastuskontrolli alaste eriteadmiste 
suurendamiseks ELis ja tagada, et EL 
võtaks endale globaalse reeglitepõhise 
massihävitusrelvade leviku tõkestamise ja 
relvastuskontrolli ning desarmeerimise 
struktuuri loomisel veenva ja 
konstruktiivse rolli; väljendab sellega 
seoses rahulolu uue desarmeerimise ja 
massihävitusrelvade leviku tõkestamise 
erisaadiku määramise üle; mõistab, et 
relvakontrolli valdkonnas on kiiresti vaja 
sõlmida uusi rahvusvahelisi kokkuleppeid; 
kutsub kõiki liikmesriike üles järgima 
Austria, Malta, Iirimaa ning veel 83 riigi 
eeskuju ja allkirjastama tuumarelvade 
keelustamise leppe;
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Resolutsiooni ettepanek
Punkt 89

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

89. tunnustab nõukogu järeldusi 
8. detsembri 2008. aasta ühise 
seisukoha 2008/944/ÜVJP (millega 
määratletakse sõjatehnoloogia ja -varustuse 
ekspordi kontrolli reguleerivad 
ühiseeskirjad)12 läbivaatamise kohta; on 
kindlal seisukohal, et kuna EL püstitab 
kaitsevaldkonnas üha suuremaid eesmärke 
on vaja tagada liikmesriikide 
relvaekspordipoliitika suurem ühtlus, 
läbipaistvus ja järjepidevus ning tugevdada 
avalikku järelevalvet; kutsub liikmesriike 
üles vähendama ühise seisukoha erinevaid 
tõlgendusi ja järgima täielikult selle 
kaheksat kriteeriumi ning eelkõige rangelt 
rakendama piirkondliku stabiilsuse 
4. kriteeriumi ja peatama sellise sõjaväelise 
varustuse ekspordi, mida saaks kasutada 
teiste liikmesriikide vastu; kiidab heaks 
pingutused relvaekspordi läbipaistvuse 
ning riikliku ja parlamentaarse kontrolli 
suurendamiseks; nõuab ühiseid 
jõupingutusi riskihindamise, lõppkasutajate 
kontrolli ja tehingujärgse kontrolli 
parandamiseks;

__________
12 ELT L 335, 13.12.2008, lk 99.

89. tunnustab nõukogu järeldusi 
8. detsembri 2008. aasta ühise 
seisukoha 2008/944/ÜVJP (millega 
määratletakse sõjatehnoloogia ja -varustuse 
ekspordi kontrolli reguleerivad 
ühiseeskirjad)12 läbivaatamise kohta; on 
kindlal seisukohal, et kuna EL püstitab 
kaitsevaldkonnas üha suuremaid eesmärke 
on vaja tagada liikmesriikide 
relvaekspordipoliitika suurem ühtlus, 
läbipaistvus ja järjepidevus ning tugevdada 
avalikku järelevalvet ja luua ELi tasandil 
täitmisele kuuluv mehhanism; kutsub 
liikmesriike üles vähendama ühise 
seisukoha erinevaid tõlgendusi ja järgima 
täielikult selle kaheksat kriteeriumi ning 
eelkõige rangelt rakendama piirkondliku 
stabiilsuse 4. kriteeriumi ja peatama sellise 
sõjaväelise varustuse ekspordi, mida saaks 
kasutada teiste liikmesriikide vastu; kiidab 
heaks pingutused relvaekspordi 
läbipaistvuse ning riikliku ja 
parlamentaarse kontrolli suurendamiseks; 
nõuab ühiseid jõupingutusi riskihindamise, 
lõppkasutajate kontrolli ja tehingujärgse 
kontrolli parandamiseks;

___________
12 ELT L 335, 13.12.2008, lk 99.
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